
  
Edisi 07 No. 02, April-Juni 2020, p.36-38 

36 
 

Resensi Buku 

 

Judul Buku: : Manajemen Krisis Transportasi :  

Akibat Bencana Alam, Unjuk 

Rasa, Musim Angkutan Khusus, 

dan Kecelakaan Transportasi  

Penulis : Haryo Satmiko, ATD.S.Sos, M.Pd 

Penerbit : NUANSA CENDEKIA 

Tahun 

Terbit 

: Nopember 2014 

Cetakan : Pertama 

Jumlah 

Halaman 

: 164 Halaman 

ISBN : 978-602-7768-90-1 

Peresensi : Bandiah 

(Widyaiswara Madya Pusbang SDM 

Aparatur Perhubungan  

Bandiahdiah@gmail.com) 

Dalam Buku Manajemen Krisis Transportasi : Akibat Bencana Alam, Unjuk Rasa, Musim 

Angkautan Khusus, dan Kecelakaan Transportasi penulisnya  (Haryo Satmiko), memberikan 

sumbangsih pikiran yang memang benar benar menjadi solusi dalam permasalahan 

kegawatdaruratan di bidang transportasi di Indonesia ini.  

  

Buku ini cukup mengelitik hasrat untuk melirik, membeli dan membacanya, khususnya 

untuk mereka yang berkecimpung di bidang transportasi. Indonesia mempunyai kekayaan 

alam yang luar biasa namun disisi lain berpotensi bencana alam yang tinggi pula seperti 

longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu krisis traansportasi juga dapat dipicu 

dengan kondisi unjuk rasa, musim angkutan khusus, dan kecelakaan transportasi dan 

seorang Haryo Satmiko (penulis) sangat peka untuk menghadirkan solusinya. Buku ini baik 

sekali untuk referensi bidang akademis maupun pengambil kebijakan bagi para insan 

Perhubungan.  

 

Pada halaman-halaman awal ditampilkan beberapa testimoti mengenai buku ini dari 

beberapa Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perhubungan diantaranya Kepala 

Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan , Kepala Dinas LLAJ Kabupaten Bogor, 

Ketua Umum Ikatan Alumni Akademi LLAJ-STTD Edi Nursalam SE, ATD. M.S.Tr. serta 

Koordinator Widyaiswara DR.H. Budi Santoso M, SH,MH, M.Si. Dari pernyataan dan 

ungkapan mereka , menyataakan bahwa buku ini sangat mengakomodir dan menjawab 
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serta menjadi solusi untuk memecahkan permasalahaan kegawatdaruratan di Indonesia dan 

sangat menginisiasi untuk dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan. 

Buku ini dijelaskan oleh penulisnya secara luas , baik dalam dimensi fakta sosial dan kultural 

maupun fakta teknis  manajerialnya sehingga pembaca dapat menambah wawasan dan 

memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep manajemen krisis transportasi 

untuk dijadikan bahan rujukan kebijakan.  

Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab pertama Indonesia Negeri Rawan Bencana  mengulas 

wilayah rawan bencana, penyebab bencana, beberapa pengertian tentang bencana, 

landasan penanganan bencana, karakteristik dan rencana aksi untuk pengurangan resiko 

bencana, tujuan pembangunan transportasi .  

Bab kedua  Bencana mengulas banjir dan longsor, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran 

hutan dan lahan, cuaca ekstrem (angin, hujan, gelombang, dan jarak pandang),  pencemaran 

minyak di laut, manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana, 

perencanaan/inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan/atau penerimaan, pergudangan dan 

penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan , penerimaan ditempat tujuan, 

penghaapusaan, pertanggungjawaban.  

Bab ketiga Unjuk Rasa atau Demo dan Darurat Keamanan Transportasi mengulas unjuk rasa 

atau demo dan anarki, unjuk rasa atau demo pengemudi angkutaan umum,unjuk rasa atau 

demo buruh, unjuk rasa atau demo mahasiswa, darurat keamanan penerbangan. 

Bab keempat Musim Angkutan Khusus mengulas  angkutan lebaran, angkutan natal dan 

tahun baru, angkutan liburan sekolah, angkutan haji, angkutan musim wisatawan 

mancanegara ( Juli-Agustus) .  

Bab lima Penanganan Kecelakaan Transportasi mengulas Keselamatan transportasi, 

penyebaab kecelakaan dan kejadian serius transportasi, Badan SAR Nasional,langkah 

penanganan kecelakaantransportasi , korban kecelakaan transportasi, investigasi, institusi 

Investigasi Kecelaakaan transportasi.  

Yang perlu menjadi catatan pada bagian akhir dari bab lima ini penulis mengulas bahwa 

instansi investigasi kecelakaan transportasi tidak bermaksud untuk mencari / menentukan 

kesalahan seseorang, bukaan pula untuk memproses secara hukum , atau menuntut ganti 

rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan transportasi , eksistensi KNKT sebagai subsistem 

keamanan transportasi di Indonesia harus dinilai sebagai cerminan adanya upaya serius dan 

tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Kementeriaan Pehubungan , unuk mencegah 

terjadinya kecelakaan transportasi  sekaligus mencegah jatuhnya korban serta kerugian bagi 

masyarakat pengguna transportasi. 

Buku ini menyajikan informasi lengkap dari bab ke bab terkait dengan kondisi - kondisi 

potensi alam Indonesia, Indonesia wilayah rawan bencana ,  permasalahan transportasi 

http://www.juliwi.com/
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sampai kepada bagaimana kesiapan penanganan kondisi kegawatdaruratan itu. Contoh 

contoh permasalahan dari mulai jenis bencana, langkah – langkah serta solusi yang harus di 

laksanakan dan dipedomani.  

Sekali lagi buku ini sangat layak dibeli dan dibaca karena isinya mengakomodir dan 

menjawab serta menjadi solusi untuk memecahkan permasalahaan kegawatdaruratan 

bidang transportasi di Indonesia dan sangat menginisiasi untuk dijadikan referensi bagi para 

akademisi, masyarakat dan pengambil kebijakan. 

Haryo Satmiko, memiliki segudang pengalaman organisasi dan akademisi. Saat ini penulis 

menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), 

Widyaiswara dan Narasumber di bidang Transportasi. Magister Teknologi Pendidikan 

Universitas Lampung (2008) ini juga pernah menjabat sebagai eselon IV selama 5 (lima) 

tahun, Eselon III ( 3 Tahun ) dan Eselon II selama 10 ( sepuluh ) tahun  .  
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